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Snein 7 septimber 2008 

 
Tsjinst fan Tarieding 
Wy begonnen mei it sjongen fan: “Sjong foar 
Gods gloarje dy’t moarns nije glâns jout oan 
de_ierde..” 
Nei de bemoediging en it gebed fan 
neierkommen waard songen: “Liefde is blij zijn, 
en een arm om je heen. Liefde is lachen, is 
nooit meer alleen. Liefde is luist’-ren, de 
woorden gaan door . Liefde is fluist’ren, heel 
zacht in je oor”. (Sjongend op Wei 191) 
 

De bern waard frege nei foaren te kommen. Sy 
krigen it ljocht en de Bibel mei en gienen nei de 
bernetsjinst.  
 

Tsjinst fan it Wurd.  
Lêzing: Mattéus 15: 21-28. 
Dizze lêzing waard dien troch 
Hidde.  
Jezus wie wer ûnderweis doe 
in Kanaänityske frou him róp 
en frege har dochter frij te meitsjen fan in 
demon. Jezus reagearre net en de feinten 
fregen him har te sizzen fuort te gean. Sy hood 
fol en frege Jezus har te helpen. Jezus 
antwurde dat is net goed is om bern harren bôle 
ôf te nimmen en oan de  

 
hûnen te jaan. De frou seit dan dat dit kloppet 
mar dat de hûnen dôchs ek de  krommels ite dy’t 
fan de tafel fan harren baas falle? Dan seit Jezus 
dat sy in grut geloof hat en dat wat sy freget 
barre sil. En de dochter wie better!! 
 
Wy songen:  “Toen ik naar mijn naaste zoch, 
waar was jij? Waar was jij?. Toen ik naar mijn 
naaste zocht, waar was jij? 
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of 
naar je naam. Toen ik naar een naaste zocht, 
waar was jij?”. (Sjongend op Wei 195) 
 
Preek: Voorafgaand aan dit verhaal was er een 
conflict tussen Jezus en de Farizeeërs. Dat ging 
over rein en onrein zijn.  
De predikant geeft aan dat het een akelig en ook 
prachtig verhaal is. Akelig want de vrouw wordt 
afgewezen. En niet één maar meerdere keren. 
Het is toch goed om te bedenken dat het in een 
andere tijd speelde. In die tijd speelde het 
volgende: 

- Een vrouw sprak een man niet aan.  
- De scheiding tussen de volken was 

scherp en het Kanäanitische volk werd 
op neer gekeken.  

- De Joden bemoeiden zich helemaal niet 
met de andere volken. Die waren onrein.  

Met die wetenschap is de reactie van Jezus en 
zijn leerlingen beter te begrijpen. Maar de vrouw 
laat zich niet aan de kant zetten. Ze gaat door.  
Ook toen ze werd vergeleken met een hond. En 
een hond was het laagste van het laagste, een 
onrein dier.  
Een vrouw die het blijft opnemen voor haar 
dochter.  
Op dat moment gaat Jezus ‘om’. Hij zegt ook dat 
ze een groot geloof heeft! 
Maar daar gebeurt meer. Dit is het moment dat 
Jezus zich bewust wordt dat zijn roeping breder 
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is dan alleen het Joodse volk. Ook deze vrouw 
en haar dochter horen erbij.  
Een omkeer in het handelen van Jezus.  
 
Een ontwikkeling die je in Mattéus ook terug 
vindt in de vermenigvuldiging van het brood. Dit 
komt twee keer voor. De 1e keer blijven 12 
manden over. (12 stammen) De 2e keer blijven 
7 manden over. (Het getal van de volheid).  
 
Vervolgens worden Jannie en Loïse 
aangehaald. Door de geschiedenis is de 
behandeling van homoseksuele mensen een 
nare en verdrietige geschiedenis. Ze werden 
behandeld als onrein. En nu nog… Mugabe van 
Zimbabwe vergelijkt de homoseksuele mensen 
zeer regelmatig met honden…. 
 
Maar omkeer en verandering is mogelijk. 
Iedereen heeft een rechtvaardige plaats in de 
gemeente.  
Jezus ging over fouten en sterke tradities heen. 
Dat kunnen wij dus ook!! 
Jannie en Loïse vragen een zegen over hun 25 
jarige verbintenis. Ze zijn dankbaar voor wat 
geweest is en vragen een zegen voor de 
toekomst. En dat doen ze graag midden in de 
gemeente! 
 
Muzyk 
Nei de 
preek liet 
de muzyk 
efkes op 
him 
wachtsje. 
Rutger van 
der Wal 
wie nei de bernetsjinst... hy kam rap werom  en 
spile prachtig gitaar mei Sietse Boersma.  
 

Ûnderbrekking  
Sietske Wagenaar komt nei foarren. Sy 
herinnert ús der oan dat moarn 33 minsken 
ôfstekke foar in reis nei Isreal. “It sil stil wurde 
op de buorren...”.  
Sietske jout in pakje mei wêryn in gebed sit foar 
eltse dei. En de minsken die op paad geane 
wurd in tige goeie en feilige reis tawinske.  
 

Tsjinst fan it delen 
1e Kollekte: Missionair wurkferbân.  
2e Kollekte: Tsjerke.  
 

Tsjinst fan de seine 
Jannie en Loïse 
binne al 25 jier 
tegearre. Destiids 
koe in seine net 
joen wurde. Sy 
hawwe geduldich 
west en no kin it 
wol.  

 
Loïse jout in 
persoanlike bydrage 
ek út namme fan 

Jannie. Sy binne tankber foar de 25 jier tegearre. 
Sy binne bliid mei harren trije jonges. Sy binne 
bliid dat is mooglik makke is om no hjir de seine 
te krijen.  
Wy sjonge: ‘t Goede is sterker as ‘t kweade, 
leafde sterker as haat. Ljocht is sterker as 
tsjuster, libben sterker as dea. Hy hat oerwûn, Hy 
hat oerwûn. Syn leafde draacht ús.  
 

Jannie en Loïse lizze elts tsjinoer de oar in 
belofte óf.  
Dan folget in gebed om seine en wurdt harren de 
hân oplein.  
De gemeente sjongt dernei:  

“Liefde eenmaal uitgesproken 
als Uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening”. 
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Hidde komt dan nei 
foarren. De dûmny 
helpt him op de stoel 
en hy lêst in prachtich 
ferhaal wêryn hy fertelt 
dat sy tige wiis binne 
mei har âlders!!  
 
Jannie en Loïse wurde dernei lokwinske troch 
de predikant en de âlderling fan tsjinst. Sy krije 

in kears.  
De bern fan de 
bernetsjinst jouwe 
in prachtige slinger 
mei 25 ringen en 
derop steane de 
nammen fan de 
bern dy’t der binne.  

 

Tsjinst fan de gebeden 
De dûmny giet foar yn gebed.  
Wy bidde om in goede reis nei Israël, bidde foar 
de fam. Reitsma dy’t nei 40 jier ferhúzje  nei 

Ljouwert 
en 
winskje 
dat sy 
der har 
plakje 
fine 
meie.   
 
 

Ek wurdt bidden foar frou Nauta en frou de 
Jong Berga dy’t wer opnaam binne.  
 

 

Blommen 
De blommen giene 
nei Jannie en Loïse 
  
Het blomstik wie 
makke troch:  Griet 
Kielstra 
 

 
 

Meiwurkers 
Foargonger:    Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Âlderling fan tsjinst: Teake Posthuma 
Diakens:   Jannie Lindeman en 

Gjalt Lindeboom. 
Bernetsjinst:  Geertsje van der Meer  
   en  
   Iepie Lindeboom 
 


